
Tillæg til beslutningsreferat af
Ordinært Afdelingsmøde i Afdeling 403 FAB torsdag d. 13. september 2018

Udfærdiget af bestyrelsen, på baggrund af nogle fejl.

Til stede: fra VIBO Dinala Stude, Christina, Tina.
Organisationsformand: Helle Hyrd Hansen

Afdelingsformand (Petersborgvænget), Ole-Michael Hyrd Hansen
Afdelingsformand (Fredskovhellet): Steen Knudsen, Bestyrelsesmedi.: Jens Andersen og
Ove Ekbøl,
Suppleant: Kirsten Strafehl. Trine Lundquist.

Rettelse til:, til stede:
Christina er ikke ansat hos VIBO, men kommer som bestyrelsesmedlem fra Langbjerg Park.
Ole-Michael Hyrd Hansen kommer som bestyrelsesmedlem fra Petersborgvænget.

Spørgsmål under formandens beretning: Taget fra referat og sat ind i tillægsreferat:
Blondt beboerne var der generel utilfredshed med, at de grønne hække bliver fjernet og der var ligeledes
utilfredshed med at soklerne og kældernedgangene/trapperne bliver malet grå. Flere beboere bad gentagne
gange bestyrelsen om at genpiante de hække, der var blevet ,fjernet/kulle fjernes samt at soklerne
forbliver sorte, fbr at forhindre, at det generelle synsindtryk bliver ‘gråt i gråt “. Bestyrelsen
lovede at efterkomme dette ønske.
Afdelingsformanden oplyser at hans svar var: At den daværende bestyrelse ikke har lovet at
efterkomme sorte sokler, men at de er malet grå, for at give et bedre lysindfald. Samt at der på sigt
vil blive genplantet.

Der blev spurgt ind til status på omfangsdræn ved blok F hvor forsikringen efter sigende lovede at
yde tilskudpå 50 %. Bestyrelsen svarede, at det var forkert, da det var kommunen, der skulle dække
tilskuddet Der er ikke foretaget noget i relation til omfangsdrænet siden.

Rettelse da det der står er misforstået:,

Det er korrekt at der blev spurgt til omfangsdrænet; På altansiden ud for nr. 39, har der været gravet
op og udført en reparation, men dette var ikke lovet betalt af hverken Forsikring eller Kommunen,
!‘yejjernvarmeror skal udskiftes vedfodboldbanen. Fodboldbanen skal repareres —forsikringen
dækker 50 %. Fjernvarmerørenes varmetab mellem blokkene betaler kommunen.

Det der blev spurgt ind til var: Fjernvarmerørene under fodboldbanen, det var her der stod at
forsikringen skulle dække 50%, (referat 2017), der har)kke nogen steder været lovet, at
fodboldbanen skulle repareres samt at forsikringen sk6lle dække dette.
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